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Gezien het gegeven dat er dit seizoen slechts één trekkertrek wedstrijd heeft plaatsgevonden (in de
periode voordat het corona virus uitbrak) blijkt wel dat dit jaar als een verloren trekkertrek seizoen gezien
kan worden. De afgelopen maanden zijn evenementen verboden geweest in Nederland en dus gingen ook
de regionale wedstrijden niet door.
Ook al zijn er de afgelopen periode een aantal versoepelingen doorgevoerd waardoor het weer toegestaan
is om ook evenementen te organiseren, een nieuwe stijging van het aantal geïnfecteerde personen ligt nog
altijd op de loer als we de huidige berichtgeving moeten geloven.
De organisatie is achter de schermen druk bezig geweest om het evenement eventueel in aangepaste vorm
op te zetten. Aangepaste plannen en ideeën waren reeds opgesteld en met de gemeente en
veiligheidsregio doorgesproken. Helaas wordt het ons vanuit de richtlijnen en maatregelen betreft het
corona virus haast onmogelijk gemaakt. De ingrepen die zouden moeten plaatsvinden wegen niet op tegen
de baten. Het evenement wordt dit jaar gecanceld.
We willen het risico niet lopen dat er een mogelijke brandhaard ontstaat op ons evenement. De gevolgen
die dit mogelijk met zich meedraagt voor het evenement in de toekomst willen we liever voorkomen. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan het verkrijgen van een vergunning voor volgende edities of een negatieve reputatie
van het evenement.
Met toch wel gemengde gevoelens, enerzijds als liefhebbers van de pulling en tentfeest, anderzijds als
organisatie van een evenement waar een publiek op af komt, hebben we daarom de knoop doorgehakt en
besloten om het evenement pas weer in het 3e weekend van 2021 te organiseren. Dit betreuren wij
natuurlijk ten zeerste maar de werkelijke zorgen gaan nu uit naar de gezondheid van de bevolking.
Al met al vinden wij het net zo jammer als jullie! Het is toch een jaarlijks gebeuren waar we met zijn allen
naar uit kijken.
Hopelijk zien we jullie in goede gezondheid volgend jaar weer op het evenement.
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